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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Аудит і оцінювання управлінської діяльності є однією з дисциплін, 
яка посідає важливе місце у системі контролю і оцінювання ефек
тивності методів та результатів управлінської діяльності організацій 
(підприємств, установ) різних форм власності.

Аудит і оцінювання управлінської діяльності — це практичні інс
трументи, які можуть бути використані для того, щоб покращити 
функціонування органів управління або перерозподілити ресурси на 
користь кращих програм, забезпечивши при цьому їх економне вико
ристання.

Аудит і оцінювання управлінської діяльності використовують з 
метою перевірки організації і методики контролю установчих доку
ментів, облікової політики, методів та результатів управління, ви
конання стратегічного плану, трудової дисципліни та професійної 
компетенції, аудиторських послуг, внутрішнього контролю, витрат 
діяльності, грошових коштів та інформаційного забезпечення.

Метою дисципліни є засвоєння знань і умінь з організації, прове
дення та аналізу аудиту і оцінювання управлінської діяльності ор
ганізацій (підприємств, установ), зокрема організація аудиторської 
перевірки, виявлення недоліків та проблем у методиці управління 
керівників різних ланок, комплексний аналіз існуючого стану управ
лінської діяльності на основі зібраних даних та надання рекомендацій 
щодо механізмів підвищення економічності, ефективності і результа
тивності роботи суб’єктів управлінської діяльності різних рівнів.

Завдання: 
• розкрити сутність аудиту й оцінювання управлінської діяль

ності на прикладі порівняння аудиту управлінської діяльності 
з іншими видами аудиту;

• вивчити організаційні засади аудиторської діяльності, її право
ве та інформаційне забезпечення; 

• розкрити причини проведення аудиту управлінської діяль
ності;

• набути методичних навичок аудиторської перевірки та оціню
вання стану управлінської діяльності; 

• розглянути різні типи та методології оцінювання; 
• вивчити механізми аналізу та інтерпретації даних;
• навчитися організовувати процес аудиту та оцінювання;
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• ознайомитися з алгоритмом оцінки ефективності та резуль
тативності діяльності органів влади;

• сформувати навички підготовки та проведення аудиту управ
лінської діяльності;

• навчитися складати документи, які забезпечують звітність та 
використання результатів аудиту для подальшого розвитку уп
равлінської діяльності.

Предметом курсу “Аудит і оцінювання управлінської діяльності” 
є управлінська діяльність організацій (підприємств, установ) різних 
форм власності.

Аудит і оцінювання управлінської діяльності ґрунтується на ма
теріалах таких дисциплін, як аудит, економічний аналіз, ревізія і 
контроль, фінанси, статистика, адміністративний менеджмент, дер
жавне управління, маркетинг, автоматизовані системи управління 
тощо. При викладанні навчального матеріалу слід використовувати 
нормативноправові акти, навчальні посібники, матеріали періодич
них видань.

У результаті вивчення курсу “Аудит і оцінювання управлінської 
діяльності” студенти повинні 

знати:
• суть і призначення аудиту управлінської діяльності;
• поняття економічності, ефективності та результативності, які 

становлять основу аудиту управлінської діяльності;
• основи планування аудиторського дослідження;
• етапи проведення аудиту управлінської діяльності;
• стандарти проведення аудиторської оцінки;
уміти:
• вирізняти аудит управлінської діяльності з інших видів аудиту;
• визначати проблему аудиту управлінської діяльності;
• збирати та опрацьовувати дані аудиторського дослідження;
• складати та оформлювати основні види аудиторських докумен

тів.
Основними організаційними формами вивчення курсу “Аудит і 

оцінювання управлінської діяльності” є лекції та семінарські заняття, 
виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів.

Поточний контроль за роботою студентів здійснюється шляхом 
оцінки знань на практичних заняттях, а підсумковий контроль про
водиться у формі заліку.
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни 

“АУДИТ  І  ОЦІНЮВАННЯ 
УПРАВЛІНСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ”

№
пор.

Назва змістового модуля та теми

Змістовий модуль І. Основи аудиту і оцінювання 
управлінської діяльності

1
Аудит і оцінювання управлінської діяльності: сучасний стан 
та перспективи. Об’єкти аудиторської діяльності

2
Зарубіжний досвід проведения аудиту управлінської 
діяльності

3 Оцінювання методів і результатів управлінської діяльності 
в системі аудиторських перевірок. Концепції економічності, 
ефективності і результативності управління

� Аудиторська фірма та аудиторські послуги 
Змістовий модуль ІІ. Організація аудиту управлінської 
діяльності

� Попереднє ознайомлення та вибір проблеми аудиту
6 Планування аудиторського проекту. Процес здійснення 

аудиту 
7 Аудиторський звіт. Завершення аудиту управлінської 

діяльності

Всього �� години
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ЗМІСТ 
дисципліни 

“АУДИТ  І  ОЦІНЮВАННЯ 
УПРАВЛІНСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ”

Змістовий модуль І.   Основи аудиту і оцінювання 
управлінської діяльності

Тема 1. Аудит і оцінювання управлінської діяльності: 
сучасний стан та перспективи. Об’єкти 
аудиторської діяльності

Основна передумова виникнення аудиту управлінської діяльності 
(АУД). Проблемні питання аудиту: недостатня кількість методич
них розробок з аудиторського контролю; брак належного досвіду 
аудиторської діяльності; недостатня кількість кваліфікованих ауди
торських кадрів, а звідси і неосвоєний ринок аудиторських послуг; 
відсутність типових форм документів з аудиту; відсутність методич
них рекомендацій з питань комп’ютеризації аудиту тощо.

Мета аудиту управлінської діяльності. Основні завдання аудиту 
управлінської діяльності. Причини проведення АУД. АУД та інші 
види аудиту. Порівняльна характеристика АУД та фінансового ауди
ту. Перспективи розвитку аудиту в Україні. Нормативноправова база 
аудиту управлінської діяльності. Закон України ”Про аудиторську 
діяльність” від 22 квітня 1993 p.

Об’єкти аудиторської діяльності. Прості та складні об’єкти ауди
торської діяльності. Класифікація об’єктів аудиторської діяльності.

Література [1–3; �–8; 21; 2�; 26; 30; 3�; 39; �0; �3; ��]

Тема 2. Зарубіжний досвід проведення аудиту управлінської 
діяльності

Походження аудиту управлінської діяльності. Зміни, що відбува
ються в АУД з плином часу. Роль АУД.

Особливості аудиту управлінської діяльності у Великобританії. 
Діяльність аудиторської комісії. Державна аудиторська служба, її 
роль і значення. Ключові показники діяльності органів місцевої вла
ди. Дослідження проблеми “якість за гроші”.

Досвід аудиту управлінської діяльності США. Генеральне Ревізій
не Бюро (ГРБ). Програма оцінювання ефективності для управлінь 
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та агентств. Оцінювання ефективності потребує досліджень: внесок, 
продукт, якість, ефективність, задоволення споживача, критерії ре
зультативності тощо. Практика вимірювання ефективності за Д. Дж. 
Бернштейном.

Структура Шведського національного бюро аудиту. Діяльність 
урядових систем контролю та трансфертів. Діяльність уряду. Значен
ня щорічних звітів в аудиті. Кінцевий результат діяльності підрозді
лу: аудиторські звіти; завдання уряду або інші розслідування; офіцій
ні заяви; публікації інформаційного характеру. 

Література [�; 7; 12; 28; �3; ��; �7]

Тема 3. Оцінювання методів і результатів управлінської 
діяльності в системі аудиторських перевірок. 
Концепції економічності, ефективності  
і результативності управління

АУД та інші види оцінювання. Поняття ”оцінювання” та його 
сутність. Визначення “оцінювання” за Р. Тайлером, Д. Нево, Ж.М. 
де Кетелєм. Збирання інформації при проведенні оцінювання. Голо
вні різновиди інформації: факти і відображення. Проміжне і кінцеве 
оцінювання. Поєднання ролей оцінювання і типів оцінювання. Ви
користання оцінювання. Зловживання оцінюванням. Несприятливі 
умови для оцінювання. Типи оцінювання. Моделі оцінювання. Логіка 
виконання аналізу в оцінюванні. 

Економічність, ефективність і результативність в управлінні. 
Проблеми оцінювання ефективності. Проблеми оцінювання резуль
тативності. Результативність і мета проведення аудиту і оцінювання 
управлінської діяльності. Важливість економічності, ефективності 
та результативності для аудиту управлінської діяльності. Практичне 
використання ефективності, економічності та результативності.

Література [�; �; 9; 10; 12; 1�–16; 18; 19; 29; 32; 33]

Тема 4. Аудиторська фірма та аудиторські послуги 
Аудиторська фірма — це організація, установчими документами 

якої передбачено винятково аудиторську діяльність.
Мета діяльності аудиторських фірм. Умовами створення ауди

торської фірми. Документи та законодавчонормативна база. Сер
тифікат для здійснення аудиторської діяльності. Права, обов’язки та 
відповідальність аудиторських фірм (аудиторів) згідно із Законом 
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України “Про аудиторську діяльність”. Забезпечення аудиторських 
фірм. Контроль якості аудиторської роботи та витрати часу на її ви
конання. Звітність аудиторських фірм (аудиторів). 

Суть та призначення аудиторських послуг. Договір про проведен
ня аудиту. Види аудиторських послуг за сферою їх діяльності. Внут
рішній аудит і його організація. Зовнішній аудит

Література [1–3; 6; 21; 30; 3�; �1; 6�]

Змістовий модуль ІІ.  Організація аудиту управлінської 
діяльності

Тема 5. Попереднє ознайомлення та вибір проблеми аудиту
Основна мета АУД — покращання діяльності органів влади через 

реалізацію аудиторських рекомендацій. 
Попереднє ознайомлення як основа для прийняття рішення про 

початок проведення основного аудиторського розслідування. Безпе
рервний моніторинг і стратегічні дослідження у напрямку пошуку 
проблеми АУД.

Практичні етапи аудиту управлінської діяльності: вибір проблеми 
для аудиту; планування проекту аудиту; збирання даних; аналіз да
них; написання аудиторського звіту; завершення проекту аудиту. 

Вибір проблеми для аудиторського дослідження. Індикатори про
блеми аудиту. Проблема для аудиту: сутність і значення. Схематичне 
зображення проблеми. Формулювання проблеми для аудиту.

“Аудиторська лійка” як основа проведення дослідження.
Література [�; 7; 10; 11; 13; 17; 30; 33; �0; �1; �3]

Тема 6. Планування аудиторського проекту.  
Процес здійснення аудиту 

Планування аудиторського дослідження. Методологічне плану
вання. Адміністративне планування Робочий план як основний ро
бочий документ. 

Процес здійснення аудиту. Збирання даних: мета та способи. 
Спостереження за людьми. Огляд фізичних об’єктів. Використання 
письмових матеріалів. Надійність і достовірність. Інтерв’ю: особли
вості підготовки та проведення. Робота з документами. Етичні аспек
ти збирання даних.
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Класифікація та реєстрація зібраних даних. Аналіз якісних даних. 
Використання кількісного та якісного аналізу для пояснення причин 
та наслідків. Аналіз якісних даних. Скорочення даних. Презентація 
даних. Висновок і перевірка. Свідоцтво аудиту. Форма підтверджен
ня гіпотези.

Критерії оцінювання. Можливі помилки при розробці аудиту. 
Форма підтвердження гіпотези. Графік роботи. Бюджет проекту. На
гляд за просуванням аудиту.

Література [�; 7; 10; 11; 13; 17; 30; 33; �0; �1; �3]

Тема 7. Аудиторський звіт. Завершення аудиту управлінської 
діяльності

Аудиторський звіт та його призначення. Написання аудиторсько
го звіту. Обсяг і структура звіту: резюме, структура аудиту, опис, ре
зультати, висновки, рекомендації. Оцінювання якості аудиторсько
го звіту за критеріями: відповідність, надійність та достовірність, 
об’єктивність, матеріальність, можливість порівняння, доступність, 
зрозумілість. Анонімність аудиторського звіту. Факти, висновки та 
рекомендації, їх структурування. 

Завершення аудиторського проекту. Зовнішня діяльність. Подаль
ший зовнішній нагляд. Внутрішня діяльність. 

Поняття “реального” та “ідеального” процесів аудиту. Фактичний 
процес аудиту в порівнянні із запланованим. Розбіжності між прак
тичним процесом аудиту та запланованим (ідеальним). Чинники, що 
впливають на варіативність проведення АУД. Економічний аспект 
впливу на процес проведення АУД. Культурний аспект впливу на 
ідеальний процес проведення АУД.

Документи, що використовуються в процесі аудиту. Вступний 
лист. Журнал проекту. Пресреліз: зміст, форма та стиль. Документи, 
що готуються після проведення аудиту. Стандарти аудиту.

Література [�; 7; 10; 11; 13; 17; 30; 33; �0; �1; �3; �6]
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ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ

Контрольна робота є формою самостійної роботи студента, метою 
якої є поглиблення та засвоєння знань з дисципліни “Аудит і оціню
вання управлінської діяльності”.

Тему контрольної роботи студент визначає за останньою цифрою 
номера своєї залікової книжки — одну з трьох варіантів (див. табли
цю).
Остання цифра номера залікової 
книжки студента

1 2 3 � � 6 7 8 9 0

Номер теми
контрольної роботи

1 2 3 � � 6 7 8 9 10

11 12 13 1� 1� 16 17 18 19 20

21 22 23 2� 2� 26 27 28 29 30

В окремих випадках студент може самостійно запропонувати та 
розробити тему контрольної роботи, попередньо обговоривши її з 
викладачем. 

Структура і зміст теми контрольної роботи визначаються програ
мою курсу, що зумовлює таку послідовність роботи:

• вибір теми;
• розробка плану; 
• ознайомлення з рекомендованою літературою;
• написання та оформлення роботи.
При написанні роботи та її оформленні варто керуватися такими 

вимогами:
• обґрунтування вибраної теми;
• опрацювання відповідної літератури;
• наявність авторського розділу;
• наявність списку використаної літератури.
Контрольну роботи студент виконує у вигляді реферату. Цитати 

та статистичні матеріали слід обов’язково супроводжувати посилан
нями на джерела інформації, які мають бути відображені у списку 
використаної літератури. Посилання на інформаційні джерела необ
хідно подавати по тексту контрольної роботи у квадратних дужках, 
наприклад [17, с. 2�], 17 — це порядковий номер джерела у списку 
літератури, а 2� — сторінка із вказаного джерела.

Реферат має складатися із вступу (актуальність теми, предмет, 
об’єкт, мета, завдання), основної частини (визначення проблеми та 
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послідовне її розкриття), висновків та списку використаної літерату
ри. Загальний обсяг роботи — до 2� машинописних сторінок формату 
А�, шрифтом 1� та інтервалом 1,�, із полями (верхнє/нижнє — 2,� см, 
ліве — 3 см, праве — 1,� см).

Слід мати на увазі, що головною вимогою до контрольної роботи є 
розкриття суті питань, а не кількість сторінок.

У кінці роботи студент ставить підпис та дату завершення вико
нання контрольної роботи.

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

 1. Аудит управлінської діяльності: форма чи метод контролю.
 2. Аудит управлінської діяльності як результат взаємодії державно

го управління та фінансового аудиту.
 3. Розвиток аудиту управлінської діяльності в Україні: сучасний 

стан та перспективи.
 �. Аудиту і оцінювання управлінської діяльності: мета та призна

чення. 
 �. Аудит ефективності в системі державного контролю діяльності 

підприємств.
 6. Оцінювання управлінської діяльності як складова розвитку під

приємства (установи).
 7. Концепція економічності, ефективності та результативності у 

здійсненні аудиту управлінської діяльності.
 8. Показники ефективності, економічності та результативності у 

процесі контролю за управлінською діяльністю.
 9. Законодавчонормативне регулювання аудиторської діяльності в 

адміністративній та управлінській сферах. 
 10. Контроль у державному управлінні: сутність, види та форми його 

здійснення. 
 11. Вибір проблеми для аудиторського дослідження: теоретичні та 

практичні аспекти.
 12. Аудит управлінської діяльності: практичні етапи та послідовність 

здійснення.
 13. Безперервний моніторинг і стратегічні дослідження у процесі по

шуку проблеми для АУД.
 1�. Попереднє ознайомлення в системі прийняття рішення про поча

ток проведення основного розслідування АУД.
 1�. “Аудиторська лійка” у процесі проведення дослідження АУД.
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 16. Моделі оцінювання управлінської діяльності: характеристики, 
складові та призначення.

 17. Фактичний та запланований процеси аудиту: порівняльний 
аналіз.

 18. Аудиторська фірма: механізми створення та функціональне при
значення.

 19. Система послуг аудиту управлінської діяльності. 
 20. Аудитор як фахівець у проведенні державного контролю: кваліфі

каційні та етичні вимоги 
 21. Результативність АУД: шляхи та засоби досягнення.
 22. Аудит управлінської діяльності як шлях до здійснення ефектив

ного управління 
 23. Зарубіжний досвід організації та проведення державного контро

лю.
 2�. Особливості проведення АУД в органах державної влади.
 2�. Особливості проведення АУД на підприємстві.
 26. Збирання даних як один з етапів проведення АУД: достовірність 

і повнота інформації та етичні аспекти. 
 27. Причини і наслідки незадовільних показників ефективності та 

результативності в управлінській діяльності.
 28. Аудиторський звіт: факти, висновки та рекомендації. 
 29. Контроль за діяльністю державних підприємств: форми і методи.
 30. Стандарти АУД: зміст, призначення, використання.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 1. Зміст та основні завдання предмета “Аудит і оцінювання управ
лінської діяльності”.

 2. Мета аудиту управлінської діяльності.
 3. Основні завдання аудиту управлінської діяльності. 
 �. Причини проведення АУД.
 �. Аудит управлінської діяльності (АУД): поняття та призначення.
 6. Поняття “оцінювання” та його сутність.
 7. Основні відмінності між АУД та фінансовим аудитом.
 8. АУД та інші види оцінювання.
 9. Принципи, що лежать в основі поняття ”оцінювання”.
 10. Шляхи використання результатів оцінювання.
 11. Особливості проведення аудиту у Великобританії.
 12. Особливості проведення аудиту у США.
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 13. Суть управління за результатами.
 1�. Структура Шведського національного бюро аудиту.
 1�. Відмінність та подібність аудиторських досліджень у Великобри

танії, США та Швеції.
 16. Основні пріоритетні сфери досліджень у Великобританії, США 

та Швеції.
 17. Економічність, ефективність і результативність в управлінні: виз

начення поняття та значення. 
 18. Проблеми оцінювання ефективності та результативності.
 19. Мета діяльності аудиторських фірм.
 20. Умови створення аудиторських фірм.
 21. Забезпечення аудиторських фірм. 
 22. Контроль якості аудиторської роботи. 
 23. Звітність аудиторських фірм (аудиторів). 
 2�. Суть та призначення аудиторських послуг. 
 2�. Зміст та призначення договору про проведення аудиту.
 26. Види аудиторських послуг за сферою їх діяльності. 
 27. Внутрішній аудит і його організація. 
 28. Зовнішній аудит.
 29. Економічний підхід до оцінювання.
 30. Підхід до оцінювання з точки зору ефективності.
 31. Суть результативного підходу до оцінювання.
 32. Основні етапи проведення АУД.
 33. Проблема аудиту: сутність і значення.
 3�. Критерії оцінювання проблем АУД.
 3�. Індикатори проблеми АУД: визначення і значення.
 36. Основні види планування.
 37. Адміністративне планування.
 38. Методологічне планування.
 39. Робочий план як основний робочий документ.
 �0. Масштаб дослідження.
 �1. Об’єкти аудиторської діяльності.
 �2. Класифікація об’єктів аудиторської діяльності.
 �3. Сутність поняття ”аудиторська лійка”. 
 ��. Графік роботи АУД.
 ��. Основні етапи АУД.
 �6. Збирання даних: мета та завдання.
 �7. Способи збирання даних.
 �8. Класифікація та реєстрація зібраних даних.
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 �9. Типи аналізу зібраних даних.
 �0. Зміст кількісного аналізу даних.
 �1. Суть якісного аналізу даних.
 �2. Написання аудиторського звіту: мета та завдання.
 �3. Обсяг і структура звіту.
 ��. Основні критерії оцінювання звіту АУД.
 ��. Типова структура аудиторського звіту.
 �6. Сутність зовнішньої діяльність після завершення аудиторського 

дослідження.
 �7. Сутність внутрішньої діяльності після проведення аудиторського 

дослідження.
 �8. Основні прийоми для покращення якості аудиторського звіту.
 �9. Документи, що використовуються у процесі аудиту.
 60. Мета, суть стандартів INTOSAI щодо написання аудиторського 

звіту.
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